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ਪਸੰ ਦ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ
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www.sccvote.org/voterschoice
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 866-430-VOTE (8683)

ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ।

ਵੋਟਰ ਦੀ

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ

ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਿੁੱ ਲ੍ੇ ਰਵਹਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿੜ੍ੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਵਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਿੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਕਰਮੀਆਂ

ਲਈ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ (ਨਕਾਬ) ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾਕੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕ -ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ

ਸੁ ਰੱ ਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋ ਟ ਪਾਓ, ਘਰੋਂ ਵੋ ਟ ਪਾਓ
Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ
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ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ
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ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵ
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ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 866-430-VOTE (8683)
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਪਾਓ

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ

ਆਪਣੇ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (VBM) ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਕਾਉਂਟੀ ਵਵੱ ਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ

4 ਵਦਨਾਂ

ਡਾਕ -ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਫ਼ਤ

ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ

ਲਈ ਿੁੱ ਲ੍ੇ ਹਨ

ਜਾਂ

ਅਵਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ

ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ

ਡ੍ਰੌਪ-ਬੌਕਸ

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਕਰਣ
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬੈਲਟ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਵੀ

ਭਾਸ਼ਾ

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ

ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾ
ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਵਨਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ
ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ
ਵਵਕਲਪਾਂ 'ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਡਾਕ -ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ
• ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਪ
ੌ -ਬੌਕਸ
ਜਾਂ
• Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਵੱ ਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ

ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਾੱਲ ਕਰੋ:
408-299-VOTE (8683)
ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ:
866-430-VOTE (8683)

ਆਪਣੇ
ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ
ਨਾਲ ਇਸ Qr®
ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ
ਕਰੋ

www.sccvote.org/voterschoice
'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਆਪਣੇ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ
Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਵੱ ਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ।
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵ ਵਵਆਪਕ ਪੋਵਲੰਗ ਥਾਂਵਾਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਿੁੱ ਲ੍ੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।

ਅਵਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਥਾਂਵਾਂ
ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲਈ

facebook.com/sccvote

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

@sccvote
@sccvote

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

3 ਨਵੰ ਬਰ

ਤੱ ਕ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ
ਵੋਹਟੰ ਗ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰ ਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ੀ ਿੈ
ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ: 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰ ਬਰ
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੁੱ ਲ੍ੇ ਹਨ: 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰ ਬਰ

* ਮਾਸਕ (ਨਕਾਬ) ਪਾਉਣੇ ਿਰੂਰੀ ਿਨ

ਅਿੀਰਲਾ ਵਦਨ: 3 ਨਵੰ ਬਰ, ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਵਦਨ!
* ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਮੋਿਰ ਲਗੇ
ਿੋਏ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ

ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ
ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
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